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 های کلیدی:واژه

، منظر تیفیک

 یهاسکونتگاه

 راشهر،یپ ،یررسمیغ

کالنشهر  نفعان،یذ

 .کرج

منظر  ناهمگن  تیفیباکشهر،   ییو فضا یساختار کالبد یاز اجزا یکیبه عنوان  یراشهریپ یررسمیغ یهاسکونتگاه

است.  نفعانیذ دگاهیاز د یراشهریپ یررسمیغ یهااهسکونتگمنظر   تیفیک یمقاله بررس نیروبرو هستند. هدف ا

 ازنظر و ینوع کاربرد ازنظرحاضر  ژوهشپژوهش  محله خط چهار حصار کالنشهر کرج است.پ نیا یمطالعه مورد

و به کمک  یدانیم ایهیبررس ،ایبا استفاده از مطالعات کتابخانه ازیموردن های. دادهباشدیم یلتحلی – یفیروش توص

 یمبستگ)ه یهمبستگ یرابطه یبررس قیاست. اطالعات حاصل از طر شدهیگردآورپرسشنامه محقق ساخته ابزار 

مورد  یوش کمرو به  spss افزاراستفاده از نرم و با  شدهفیتعر یمستقل و وابسته یرهایغمت نی( برسونیپ

به  384درصد تعداد  5 ین و سطح خطابا استفاده از فرمول کوکرا آماری نمونه حجم. اندقرارگرفته لیوتحلهیتجز

 جینتا .تی، هویدگسرزن ،یرندگیپذ ،ییاز خوانا اندعبارتدر پژوهش  مورداستفاده یرهامتغی و هادست آمد.مؤلفه

ر  محدوده منظ تیفیدر ک ی، رابطه معنادارتی، هویسرزندگ ،یرندگیپذ ،ییخوانا که عوامل دهدیآزمون نشان م

در  ییخوانا راتیتأث نیشتریب برخوردار است؛ رهایمتغ رینسبت به سا یشتریاز شدت ب ییخوانا ریمتغدارند.  موردمطالعه

 و( وجود دارد ی)وحدت بصر X10در شب( و  ی) نورپردازX9)وضوح(،  X8بودن(،  نی)نماد X7  یها هیگو

 تیفیا بر کر ریتأث نیشتریب 741/0 ونیبودن با وزن رگرس نیو نماد 741/0 ونیوضوح با وزن رگرس هیگو درمجموع

 ریمتغو دو  باشندیم اررگذیتأث ظرمن تیفیبر ک میمستق صورتبه یرندگیپذ ریمتغو  ییخوانا ریمتغدارند.  یمنظر شهر

 دارند. موردمطالعهمنظر در محدوده  تیفیک زانیبر م میرمستقیغ ریتأث( تیو هو ی)سرزندگ
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 و همکاران( خالههندهنصیری...)پیراشهری هایمنظر سکونتگاه تیفیک

 مقدمه 
سازد تا در مورد برتری ویا مشابهت میاست که ما را قادر  ها و صفات مشخصای از خصوصیتکیفیت مجموعه

از ذهنیت انسان وجود  عینی و خارج صورتبههای چیزها ها یا ویژگیکیفیت .(Billing,1993:.2)قضاوت نماییم، 

 .(pakzad,2006: 106)باشد های حسی ما میدارد و احساس ما حاصل تأثیر نیروهای تأثیرگذارنده آن بر اندام

 حالنیبااشود، می کاربردهبهها یفیت در حالت عادی و به معنای کاماًل واضح برای وصف درجه کمال اشیاء و پدیدهک

 چراکهشوار است، چه چیزها و چه خصوصیاتی واقعاً بیانگر درجه کمال یک شیء هستند، امری د کهنیاتعیین نمودن 

-وصیات اشیاء به کار میآگاهانه یا ناخودآگاه برای ارزیابی خص ورطبههای ارزشی متفاوتی را ها و نظامافراد انگاره

 .(golkar,200:261)گیرند 

رود. انتظار می های کیفی هستند که از منظر هر شهریپذیری و نفوذپذیری ویژگیپذیرندگی، خوانایی، هویت، تبدیل

انایی بر لزوم ر هنگام ورود است و خومنظور از پذیرندگی انتظار شخص از پذیرفته شدن و احساس خوشایند داشتن د

تحقق آن، هر  منظوربهسواره تأکید دارد و تشخص کیفیتی است که  تیحاکمبه دلیل  خصوصبهوضوح ورودی شهر، 

در مسیر  های بیرون و درون شهرشهر، باید معرف خصوصیات و عناصر شاخص هویتی همان شهر باشد. تبدیل مکان

های یداکردن حوزهپنفوذ همپذیری و تالقی داشتن و در دله همدیگر برکیفیت تبدیلو ظرافت( ب یآرامبهورودی )

 زمان از نتوامی را شهری کیفیت  منظر خوب  به دستیابی دغدغه (.56: 1391ورودی داللت دارد )پاکزاد.دوطرف

 رشد. زد تخمین یشهرنشین تاریخ نیهم را شهری زندگی بهبود برای درگیری و دانست شهرها اولین یریگشکل

 را ریشه زندگی کیفیت مفهوم شدن تیبااهمبستر  شهری هایمحیط به انسانی یهاتیجمع تمایل و شهرنشینی

 تجمعی افزایش با همگام (Richards.R, , Oleary.B& Mutsonziwa.K,2007 81:)است ساخته فراهم شیازپشیب

 زندگی فیتکی مفهوم به نظرانصاحب از بسیاری هتوجبه  در پیرامون شهرهای بزرگ صنایع تمرکز و شهرنشین

 مفهومی رونیازا است پیچیده و یارشته چند موضوع زندگی کیفیت(.1386:56)ربانی و کیان پور،  شد معطوف

 یهایبرابرنایکی از کارهای مهم برنامه ریزان شهر و مدیران شهرها،شناسایی  (،Ulengin,2001:342)است یچندبعد

کانات منظر شهری در سطح محالت شهری است.ظهور گسترده نابرابری در برخورداری از ام کیفیت یهاشاخص

ل بخشی کیفیت زندگی به شناسایی کمیت و کیفیت چگونگی تعاد مندعالقهشهری،بسیاری از برنامه ریزان و مدیران را 

یجاد فرصت احروم شهر و به نتایج کار در بهبود ساماندهی نواحی و محالت م درواقعدر مقیاس محالت کرده است.

فضایی موجود در ساختار شهرها و فقر  یهاتفاوت.کندیمقتصادی کمک ا -برابر برای شهروندان و توسعه اجتماعی

می در پیرامون  انتقال پدیده فقر روستایی به فقر شهری، موجب اسکان غیررس تیدرنهااجتماعی و  یهاگروهشدید 

و سطح نازلی  درآمدکممجوز ساختمان و برنامه شهرسازی با تجمعی از اقشار  شهرهای بزرگ به شکلی خودرو،فاقد

 (.98: 1381صرافی..) شودیماز کمیت و کیفیت منظر شهری 

.بر اساس شودیمغرب به جاده چالوس محدود  و شمالحصار در شرق شهر کرج قرار داردکه از سمت شمال  یمحله

کرج و یکی پس از دیگری -که در امتداد جاده چالوس شودیمتقسیم  مطالعات میدانی، محله حصار به چهار بخش

خط چهار  "بانامکه در زبان ساکنین شهر کرج،اصطالحًا  موردمطالعه یمحدودهاست. افتهیگسترشو  گرفتهشکل

 شدهساخته وسازساختضوابط  دورازبهشرقی شهر و بر روی ارتفاعات و  هیالیمنته، در شودیمخوانده  "حصار

. هستند، طراحی شهری و خدمات عمومی محروم یزیربرنامهبودن، از  یررسمیغبه علت  هاسکونتگاه گونهنیااست.
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 4 یاپی، پ۱۳۹۹ پاییز و زمستان، ومددوره دوم، شماره                   مجله توسعه فضاهای پیراشهری                                         

است که در این  ذینفعان دگاهیاز دغیررسمی خط چهار حصار  یهاسکونتگاهکیفیت منظر   هدف این پژوهش بررسی

 :شودیمزیر مطرح  سؤاالتراستا 

 ؟است چگونه غیررسمی سکونتگاه عنوان به چهار حصار خط محله در منظر  کیفیت شاخص -

 ؟دارد وجود معناداری رابطهخط چهار  محله در منظر  کیفیت هایشاخص بین آیا -

 
 کیفیت منظر شهری 

ده است معنای لغوی واژه کیفیت در فرهنگ زبان فارسی عمید، چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی عنوان گردی

پاکزاد، ذارد )گباشد که تأثیر عاطفی و عقالنی خاص بر انسان میچگونگی یک پدیده می (.کیفیت1027: 1363عمید، )

گیرند. ادراک شکل می عینی احساس، و در فرآیند صورتبهذهنی بلکه  صورتبهها نه کیفیت درواقع. (117: 1385

از آن پدیده به  رد، انتظاراتیگیعاطفی در ذهن شکل می –های روانی در ادراک یک پدیده که در اثر کیفیت درواقع

 نامند. آید که در رابطه با فضا، توقعات فضائی میوجود می

و مورد ادراک،  سوکیکیفیت در فضا، از طریق به عرضه گذاشتن خصوصیات محسوس از طرف محیط کالبدی از 

یک شیء  کیفیت(. Nasar,1994:377د)شویمها توسط ناظر از سوی دیگر خلق شدن آن قرارگرفتهشناخت و ارزیابی 

ا فروتری یسازد که در مورد برتری، مشابهت و ها و صفات مشخص است که ما را قادر میای از خصوصیتمجموعه

ب یا بد بودن، و زیباشناختی در مورد زیبا یا زشت بود، خو ازنظرچیزی در مقایسه با چیزی دیگر قضاوت نماییم، و 

 . (Billing,1993:2)ر بودن و کارآمد یا ناکارآمد بودن آن قضاوت و حکم نماییم عملکردی در مورد بهتر یا بدت ازنظر

اصل تأثیر نیروهای حعینی و خارج از ذهنیت انسان وجود دارد و احساس ما  صورتبههای چیزها ها یا ویژگیکیفیت

 .(pakzad,2006:106)باشد های حسی ما میتأثیرگذارنده آن بر اندام

 حالنیبااشود، می کاربردهبهها دی و به معنای کاماًل واضح برای وصف درجه کمال اشیاء و پدیدهکیفیت در حالت عا

 چراکهشوار است، چه چیزها و چه خصوصیاتی واقعاً بیانگر درجه کمال یک شیء هستند، امری د کهنیاتعیین نمودن 

-صوصیات اشیاء به کار میخاخودآگاه برای ارزیابی آگاهانه یا ن طوربههای ارزشی متفاوتی را ها و نظامافراد انگاره

 .(golkar,2001:63)گیرند 

هری، معماران منظر، ریزان شمعماران، طراحان شهری، برنامه موردتوجه مسائلمباحث و  نیترمهممقوله منظر شهری از 

ی و طراحی ریزرنامهرود. منظر شهری چیزی فراتر از یک موضوع بطراحان محیط و روانشناسان محیط به شمار می

هری در شمنظر  ازجملههای مختلف ریزی شهری در حوزهطراحی و برنامه یریگجهتشهری بوده و در حال حاضر 

 (. 27: 1390کیانی و ساالری سردری، راستای رسیدن به توسعه پایدار است )

در مجله  1توسط گوردن کالن المستد و سپس –میالدی توسط فردریک ال  19مفاهیم منظر شهری اولین بار در قرن 

اگر از من خواسته شود »نویسد: ای از منظر شهری میعنوان شد. گوردن کالن در کتاب گزیده 2آرشیتکتورال ری ویو

که منظر شهری را تعریف کنم، خواهم گفت که یک ساختمان معماری، اما دو ساختمان در کنار یکدیگر منظر شهری 

                                                           
1. Gordon Cullen 

2 . Architectural Review 
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 و همکاران( خالههندهنصیری...)پیراشهری هایمنظر سکونتگاه تیفیک

شود. مسائلی مانند ارتباط گیرند، هنر منظر شهری عرضه میختمان در کنار هم قرار میاینکه دو سا محضبهاست، زیرا 

کنند. چنانچه این روابط یا نکات در اندازه یک شهر ضرب پیدا می تیاهمبالفاصله  هاآنها و فضای بین میان ساختمان

 لهیوسبهندی است که طی آن فرد (. ادراک محیط، فرای5: 1377کالن، )« خواهیم داشت سروکارمحیط  باهنرشود، 

 . (591: 1379ماتالک، پردازد )آوری اطالعات میرمزگشایی از اشاره محیط، به جمع

، اصلازقیرحسینی و پذیرد )بخش اعظم ادراک منظر شهری با توجه به ماهیت عینی آن توسط حس بینایی صورت می

1387 :85 .) 

کیفیت محیط شهری را به عنوان پدیده یا  4و نسر 3، لنگ2، اپلیارد1انند لینچگرایی طراحی شهری، مپردازان تجربهنظریه

و الگوها، رمزهای  سوکیمیان خصوصیات کالبدی و محسوس محیط از  یدادوستددانند که در جریان رویدادی می

 طیمحد، کیفیت نسر ارائه کرگیرد. براساس تعریفی که جکهای ذهنی فرد از سوی دیگر، شکل میفرهنگی و توانایی

سو از طریق به عرضه گذاشتن خصوصیات محسوس از طرف محیط کالبدی و از به عنوان نوعی مفهوم، از یک یشهر

.لینچ، کیفیت (45: 1380گلکار، شود )ناظر ایجاد می لهیوسبه هاآندیگر، درک و شناخت و ارزیابی قرار گرفتن سوی

ها نیز معتقد است که مکان 5داند که آن را اشغال کرده است و چپ منمی ایمکان را تابع تأثیر مشترک مکان و جامعه

های کالبدی و ذاتی جنبه طوربه(.فضای شهری 131: 1386من، چپهای مختلفی دارند )و فضاهای متفاوت کیفیت

 ,Carmona et al)ای دارد های محیطی ویژهکیفیت هاآناز  هرکدامشود که های انسانی را شامل میفعالیت

فرم و فضا، تناسب و سازگاری با  بودن داریمعن. لینچ معیارهای سرزندگی، دسترسی، نظارت و اختیار، (2008:178

 8و دیگران،  6بنتلی(.ایان307: 1376لینچ، برد )نام می تیفیباکهای الگوهای رفتاری، کارایی و عدالت را برای محیط

حسی، اند از: نفوذپذیری، تنوع، خوانایی، غنایکنند که عبارتری عنوان میهای شهمعیار را برای ارزیابی کیفیت محیط

در کتاب بعد طراحی   7پانتر و کارمونا) ,1985Bentley, et al.:156(پذیری، رنگ تعلق و تناسبات بصری انعطاف

فیت عرصه محیطی، کیهای محیطی، شش نوع کیفیت کالبدی پایداری زیستریزی شهری برای سنجش کیفیتبرنامه

همگانی، کیفیت منظر شهری، کیفیت فرم شهر و کیفیت فرم ساختمان را براساس کسب باالترین درصد در ارزیابی 

 50نمایانگر، مجموعه باالتر از  10حدود .  (Punter and Carmona, 1997:.652)اند ، بیان کردهشدهیبررسهای طرح

از: نمایانگرهای کارکردی، اجتماعی،  اندعبارتکه این نمایانگرها  دهندهنجار کیفیت محیطی را حمل کرده و نشان می

(. نمایانگر کارکردی 85: 1392بهزادفر.، زمان، مدیریت و یگانه تنی )یشناسختیر، بومستیزفضایی، ادراکی، منظر، 

شهر را حمل ها، ترافیک و اقتصاد و کیفیات محیطی لحاظ شده در کارکردهای شهری نظیر کاربری زمین، زیرساخت

کند کنش اجتماعی مردم را نمودار میکند و نمایانگر اجتماعی کیفیات محیطی، برآمده از اجتماع یا برهممی

است.  انیبقابلهای محیطی در دروازه شهر، در قالب کارکردها و عملکردهای مختلف (. کیفیت125: 1393بهزادفر.)

                                                           
1. Kevin Linch 

2. Appleyard 

3. John Lnag 

4. Neser  

5. Chapman 

6. Ian Bentley 

7. Carmona 
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-85: 1388خادمی و جوزم، خورد )شبکه اصلی ارتباطی پیوند می های عمده کار ومحور مبادی ورودی شهر با کانون

 (.12: 1384پاکزاد، ) های کیفی هستندپذیری و نفوذپذیری ویژگیپذیرندگی، خوانایی، هویت، تبدیل(.87
 

 های غیررسمیکیفیت منظر سکونتگاه

 فقر پدیده انتقال تینهادر و اجتماعی هایگروه  شدید فقر و شهرها ساختار در موجود فضایی یهاتفاوت 

 شکل به (بزرگ شهرهای ژهیوبه )شهرها مجاور و درون در یررسمیغ اسکان موجب شهری فقر به روستایی

 کیفیت و کمیت از نازل سطح و درآمدکم اقشار از تجمعی و شهرسازی برنامه و ساختمان مجوز فاقد خودرو

 و ثروت ،قدرت منابع رعادالنهیغ توزیع اصلی بازتاب قعدروا یررسمیغ اسکان (147: 1381.صرافی) شودیم زندگی

 دستانیته توسط که هستند رمجازیغ سکونتگاه نوعی ، غیررسمی یهاسکونتگاه (undp,1997 562:.)است درآمد

 شهری حیات از بخشی به چنان غیررسمی اسکان دیآیم پدید شهرها محدوده از خارج پیرامون در اغلب شهری

 و دولتی کمک و نظارت عدم دلیل به هاسکونتگاه این دارد را خود خاص نام جهان یجایجا هک است شدهلیتبد

گروه سکونت علت به گاهی شودمی خوانده نیز ضابطهبی هایسکونتگاه یا و 1خودرو یهاسکونتگاه ،هاشهرداری

 شیوه به توانمی را یررسمیغ ناسکا اصطالح اما .شدند شناخته نیز 2خلقی هایسکونتگاه نام به فقیر بسیار های

 فرهنگی اجتماعی و سیاسی جهاد قالب حقوق تمامی آن در که گفت شهری زندگی از خاصی فضای و زندگی

 تفاوت مجاور یهابخش و تاریخی تحوالت سیر و یریگشکل نحوه و استقرار سابقه حقوقی کاربردی اقتصاد

 در شدهیزیربرنامه یهاسکونتگاه برابر در غیررسمی هایهسکونتگا ساکنان که کرد اظهار توانیم پس. اساسی

 کمانرودی. .)کند زندگی شهر قانونی محدوده در هرچند دارند قرار شهری زندگی کیفی و کمی ابعاد از نازل سطح

 اروپای در علمی مباحث وارد میالدی 1960 دهه از جداگانه رشتهکی عنوان به زندگی کیفیت مفهوم (. 108 :1385

می که (.Costanza,et al.2007.p.320) (pukeliene,v.,&starkauskiene,v,2010:210) شد آمریکا شمال و غربی

 آن با توانمی که هایاولویت و جمعی یا فردی زندگی یهاتیاولو آن در که خاص وضعیت یک طریق از تواند

 (. Higgins& campanera,2011:214)کند بیان را کرد برخورد

                                                           
1 unregulated 

2 popular settlement 
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 و همکاران( خالههندهنصیری...)پیراشهری هایمنظر سکونتگاه تیفیک

 

 مدل مفهومی پژوهش .1شکل

 در سکونتگاه شهری زندگی کیفیت ارتقاء بر مؤثر عوامل عنوان با پژوهشی در( 1395همکاران) شکوهی و

 فرضی ارتقای بررسی و شهری کیفیت زندگی بر مؤثر عوامل شناسایی به مشهد(، )بالتیمور عبا آل تنپنج غیررسمی

 سابقۀ بین که است آن از حاکی نتایج. پرداختند زمان باگذشت شهر مشهد در عبا آل تنپنج محلۀ نینشهیحاش منطقۀ

و  کالبدی یهاشاخص ترتیب به همچنین و ندارد وجود معناداری رابطۀ زندگی ارتقای کیفیت و سکونت

 و عبادی .هستند شهری کیفیت زندگی به نسبت همبستگی میزان باالترین دارای اقتصادی، و اجتماعی یهاشاخص

 :مطالعاتی )نمونۀ غیررسمی یهاسکونتگاهدر  زندگی کیفیت سنجش عنوان با پژوهشی در ،(1393همکاران)

 را سبزوار کال عیدگاه شرق غیررسمی اسکان منطقۀ زندگی کیفیت ذهنی سبزوار(، عیدگاه کال شرق محدودۀ

 از حد باالتر عیاجتما بعد در ساکنین زندگی کیفیت که است این بیانگر نتایج. تحلیل قراردادند و موردسنجش

 زندگی کیفیت سطح نیز . درمجموعباشدیم متوسط حد از ترنییپا محیطی-کالبدی و اقتصادی ابعاد در اما متوسط

 کیفیت از رضایت میزان سنجش عنوان با پژوهشی در (،1395کمانداری ) و شکوهی اجزا همچنین. باشدیم پایین

 پرداختند، نتایج زندگی کیفت از یمندتیرضا و سطح تفاوت یزانم بررسی به کرمان، چهار شهر منطقه در زندگی

 تعلق، حس و اجتماعی امنیت،روابط مسکن، )حوزه زندگی کیفیت گانهپنج ابعاد تمامی در دهدیم نشان تحقیق

 از استفاده با پژوهشی در (2008) لی .دارد وجود کیفیت منفی از ( شکافونقلحمل و شهری تسهیالت و امکانات

 که داد نشان مطالعه این نتایج .است پرداخته تایوان در تایپه شهر در زندگی کیفیت ارزیابی به ذهنی یهاخصشا

 و آلکازار .دارند زندگی کیفیت از رضایت بر را تأثیر بیشترین محله از رضایت و محلی تعلقات اجتماع، وضعیت

 کیفیت بررسی به مدنی جامعۀ و شهری عوامل فردی، ملعوا گانهسه ابعاد از استفاده با پژوهشی در ، (2008)آندراد

 گوناگون یهاشاخص که داد نشان آمدهدستبه نتایج .پرداختند پرو در لیما کالنشهر شهری محالت در زندگی

 زندگی کیفت در مطالعه (2012)اکالنگلو همچنین .دارند زندگی کیفیت روی بر سرزندگی تاثیرمتفاوتی ازجمله

 سرزندگی یهاشاخص بهبود برای تالش ،هاآن تحقیق نتایج اساس بر .اندداده قرار موردبررسی را فرسوده بافت در

 پژوهشی در د.باشنیم زندگی کیفیت بهبود رندهیدربرگ که است ییهاطرح و هابرنامه درگرو هاسکونتگاه این در
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   شهری مناطق در زندگی کیفیت و نمسک وضعیت بین رابطۀ مطالعه و بررسی به (2012) همکاران و زینال دیگر

 است زندگی کیفیت و وضعیت مسکن بین معناداری و مثبت رابطۀ بیانگر تحقیق نتایج .پرداختند مالزی فقیرنشین

 دیتأک هاپژوهشکه این  دهدیمکیفیت منظر نشان  ٔ  نهیدرزم شدهانجام یهاپژوهشالزم به ذکراست بررسی  پیشینه 

ار حصار این در حالی است که پژوهشگران موضوع کیفیت منظر را در محله خط چه اندداشتهزیادی بر یک شاخص 

 باهمخص را در ارتباط سرزندگی و تش پذیرندگی، خوانایی، یهاشاخصوهمه  اندکردهبررسی  یترجامعکرج با نگاه 

 .انددادهقرار  یو بررس موردبحثاز دیدگاه ذینفعان 
 

  یشناسروش
روش، توصیفی از نوع  ازنظرنوع کاربردی و  ازنظردر این پژوهش، روش تحقیق  موردنظررویکرد  با توجه به اهداف و

های پیمایشی، توصیفی و تحلیلی استوار است و با استفاده از پیمایشی است گردآوری اطالعات این مقاله بر روش

گردآوری اطالعات توصیفی  منظورهبای، است. در بخش کتابخانه شدهیگردآورابزارهایی چون مشاهده و پرسشنامه 

است و در بخش میدانی، جهت گردآوری بخشی  شدهاستفادهها، مقاالت در رابطه با مفاهیم اصلی پژوهش از کتاب

و است. جامعه آماری شامل  ذینفعان) ساکنین،  شدهگرفتهپژوهش از پرسشنامه بهره  ازیموردنهای دیگر از داده

حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول . شهری( تیریو مدچهار حصار کالنشهر کرج محلی در محله خط  اجتماعات

گیری، به طریق محتوایی و وسیله اندازه 1به دست آمد. روایی یا اعتبار 384درصد تعداد  5کوکران و سطح خطای 

ر گرفت. برای حوزه مدیریت امور شهری تحت بررسی قرا و متخصصاننظرات اساتید دانشگاه   براساسصوری و 

برای  اطمینان بیشتر از روایی پرسشنامه، از نظرات متخصصان آشنا به فنون آماری و مسائل مدیریت شهری استفاده شد.

رقم ضرایب پایایی باالی  است و شدهاستفادهکرونباخ تکنیک آلفای، از گیری نیزابزار اندازه 2محاسبه ضریب پایایی

های ، با روشspssافزار با استفاده از محاسبات آماری در محیط نرم شدهیگردآورهای داده تیدرنهاحاصل شد، 82/0

 آماری پارامتریک وناپارامتریک مورد ارزیابی قرارگرفت. 
چهار شاخص این پژوهش در قالب  شدهگرفتههای به کار ها و شاخصنظریۀ منظر  پایدار و مؤلفه برهیتکبا  متغیرها

 شدند:  آورده ریزجدول 

 
 در پژوهش مورداستفادهها و متغیرهای . مؤلفه1جدول 

 هویت سرزندگی پذیرندگی خوانایی

 یزیانگو خاطرهنقش انگیزی  ارتباط با ساختار اصلی فضایی شهر بستر طبیعی  نمادین بودن

 یریپذانعطاف های عمومیمیزان فعالیت زیبایی منظر وضوح

 وحدت بصری
 کالبدی یهافرمتمایز  رانتنوع کارب عملکردی متناسبتنوع

 نورپردازی در شب

 

                                                           
1 Validity 

2 Reliability 
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خط " یمحلهالوس از شمال و شمال غرب آن عبور نموده و چ -تهران یجادهحصار در شرق شهر کرج قرار. یمحله

رج و ک-چالوس یجادهکه در امتداد  شودیمدر مجاورت آن قرار دارد.محله حصار به چهار بخش تقسیم  "حصار 3

هر کرج،اصطالحًا شکه در زبان ساکنین  موردمطالعه یمحدوده است. افتهیگسترشو  گرفتهشکل یرگیدیکی پس از 

 دورازبهکنین و روی ارتفاعات توسط خود ساشرقی شهر و بر  هیالیمنته، در شودیمخوانده  "خط چهار حصار "بانام

بر اساس اظهارات ساکنین  دست نیست،امامحله سند رسمی در  یگذارناماست.از دلیل  شدهساخته وسازساختضوابط 

این  یهیاول یهسته ،شودیمخوانده  "خط چهار حصار " بانامقدیمی این محله روستای حصار که در حال حاضر 

 یگذارنام "صارح "ارتفاعات، یدامنههمچنین به دلیل قرارگیری در  .باشدیممحالت بوده که دارای قدمتی طوالنی 

 است. شدهلیتشک 1357دوم سال  یمهیننیز از  "ط چهار حصارخ" یمحلهشده است. 

 
 موردمطالعهمحدوده .2شکل

 

 های تحقیقیافته
 بر کیفیت منظر مؤثر یهامؤلفهشاخص هویت و 

و  یریپذانعطاف ،زیانگخاطرهاز: نقش انگیزی، اندعبارت ،اندقرارگرفته یموردبررسکه در این پژوهش  تیعناصر هو

نقش شاخص  متأسفانههستند؛ اما  رگذاریتأثنشانگر هویت بوده و بر کیفیت منظر شهری  هامؤلفهکالبدی  یهافرمتمایز 

دارای وضعیت مطلوبی  از دیدگاه ذینفعان 75/1با میانگین نمره  موردمطالعهدر بازنمایی کیفیت منظر در محدوده  هویت

روی یک طیف  موردمطالعهگاه ذینفعان در محدوده منظر از دید تیفیباک مؤثرنیست.وضعیت کیفیت منظر متغیرهای 
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و 23/2و خوانایی 54/3، پذیرندگی 66/4. به همین ترتیب میانگین سرزندگی قرارگرفتهمورد ارزیابی  ای،درجه 5

 بوده است. 75/1هویت

 

 برکیفیت منظر از دیدگاه ذینفعان مؤثروضعیت متغیرهای .2جدول

 (sig)سطح معناداری tمقدار  مقدار مقایسه شده حراف معیاران (5تا  1میانگین نمونه )بین  متغیر

 000/0 -8/33 4 64/0 23/2 خوانایی

 000/0 72/31 4 74/0 54/3 پذیرندگی

 000/0 9/36 4 87/0 66/4 سرزندگی

 000/0 -8/33 4 69/0 75/1 هویت

در جامعه آماری  رمورد بررسیدهدکه میانگین هر چهار متغیدهد نشان میای نشان میتک نمونه tنتایج آزمون 

د مقایسه شده تفاوت نیز بیانگر آن است  که میانگین متغیر با عد 05/0کمتر است. سطح معناداری زیر  4از عدد 

 معنادار دارد. 

 
 منظر  تیفیباکثرآن های موشاخص سرزندگی و مؤلفه

باشد. اربران میهای عمومی، تنوع کالیتهای ارتباط با ساختار اصلی فضایی شهر ، میزان فعاین مؤلفه شامل معرف

(. با توجه به نتایج X = 66/4باشد)مطلوب نمی  موردمطالعهدهد که وضعیت کلی این مؤلفه در محدوده ها نشان مییافته

که شاخص  دهدیمان دار است. این ارقام نشمورد انتظار معنی T شدهمشاهده T،  وتفاوت بین T (sig=0/000)آزمون 

 باشد.منظر برخوردار می تیفیدر کدیدگاه ذینفعان ازجایگاه مناسبی  از آنهای گی و مؤلفهسرزند

 
 منظر  تیفیباکهای موثرآن شاخص پذیرندگی و مؤلفه

است. از دیدگاه  شدهاستفادهعملکردی متناسب ، های بستر طبیعی ،  زیبایی منظر، تنوعبرای سنجش این مؤلفه از معرف

 هامؤلفهه سایر ، نسبت ب66/4با دریافت میانگین نمره  های موثرآن برکیفیت منظرمؤلفه رندگی وپذی ذینفعان شاخص

(، است که sig =000/0( و )T  = 72/31صورت گرفته برای مؤلفه مذکور ) Tدر ردیف دوم قراردارد. نتایج آزمون 

عملکردی ر، تنوعزیبایی منظ  های بستر طبیعی ،باشد. میانگین نمره معرفمطلوب این مؤلفه می نسبتاًوضعیت  دهندهنشان

 باشد.می ا برکیفیت منظرمطلوب این متغیره نسبتاًوضعیت  دهندهنشان  1/4ورقم 3/4و 5/4های ، به ترتیب رقممتناسب

  
 های موثرآن برکیفیت منظرشاخص خوانایی و مؤلفه

منظر و سیمای خط  برکیفیت ریتأثهای آن را به لحاظ دهد ذینفعان ، شاخص خوانایی و مؤلفهها نشان مینتیجه بررسی 

نمادین بودن، وضوح،  شامل خواناییهای شاخص (.همه مؤلفهX =23/2اند )چهار حصار نامطلوب ارزیابی کرده

از  هرکدامهای باشند. میانگین نمره، از مطلوبیت چندانی برخوردار نمیوحدت بصری کیفیتنورپردازی در شب، 

قبل از انجام آزمون ضریب همبستگی پیرسون از آزمون کولموگروف .کمتر شده است  4ن مطلوب یعنی حداقل میانگی

 آورده شده است. 3است که نتایج آن در جدول  شدهاستفاده هادادهتعیین نرمال  بودن  منظوربهاسمیرونوف 



 
 

 26 

 

 و همکاران( خالههندهنصیری...)پیراشهری هایمنظر سکونتگاه تیفیک

 

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف.3جدول

 نتیجه سطح معناداری Zآماره هاشاخص

 نرمال 000/0 32/1 دگیسرزن

 نرمال 000/0 42/1 پذیرندگی

 نرمال 000/0 53/1 خوانایی

 نرمال 000/0 23/1 هویت

 

 باوجوددرصد و  99در سطح اطمینان  رونیازانرمال هستند؛ هادادهاست تمام  ذکرشده 3که در جدول شماره  گونههمان

(P<0.01 بین )وجود دارد. در  یداریمعنه )کیفیت منظر( ارتباط مستقیم و وابست ریمتغ( و مؤثرمستقل) عوامل  ریمتغ

است؛ در  هقرارگرفت یموردبررس موردمطالعهبر کیفیت منظر در محدوده  مؤثرضرایب همبستگی بین عوامل  4جدول 

 باالترین ضریب همبستگی بین خوانایی و کیفیت منظر شهری وجود دارد. 4جدول شماره 

 

 و کیفیت منظر شهری( مؤثرط بین عوامل آزمون پیرسون )ارتبا.4جدول

 حجم نمونه وابسته ریمتغ مستقل ریمتغ
انحراف 

 استاندارد
 سطح معناداری همبستگی پیرسون Tمقدار 

 000/0 412/0 2/68 43/0 385 کیفیت منظر شهری سرزندگی

 000/0 489/0 1/73 51/0 385 کیفیت منظر شهری پذیرندگی

 000/0 528/0 2/88 56/0 385 کیفیت منظر شهری خوانایی

 000/0 436/0 8/43 31/0 385 کیفیت منظر شهری هویت

 

طاها از آزمون دوربین خبررسی عدم وابستگی  منظوربهاست. شدهاستفاده ونیرگرسدر این قسمت از پژوهش از مدل  

از  توانیمآن است که  هدهندنشاناست و این رقم  43/1برابر  5است، این رقم در جدول شماره  شدهاستفادهواتسون 

 آزمون رگرسیون استفاده کرد.

 

 نتایج آزمون دوربین واتسون .5جدول

 دوربین واتسون سطح معناداری انحراف معیار شدهمیتنظRمجذور Rمجذور  مدل

1 83/0 852/0 6/2 000/0 43/1 

 

دگاه ذینفعان،وزن هری از دیآن بر کیفیت منظر ش رگذاریتأثپژوهش و گویه های  یهاشاخصبررسی نقش  منظوربه

 است. قرارگرفته یموردبررس 6ها در جدول و گویه هاشاخص یونیرگرس
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 بر کیفیت منظر شهری رگذاریتأثو گویه های  هاشاخص. 6جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد نسبت بحرانی وزن رگرسیونی هاگویه  ریمتغ

 سرزندگی

 

X1 
ارتباط با ساختار اصلی 

 فضای شهر
553/0 31/4 132/0 

000/0 

X2  000/0 128/0 25/4 521/0 عمومی یهاتیفعالمیزان 

X3 000/0 118/0 12/4 512/0 تنوع کاربران 

 پذیرندگی
X4 000/0 148/0 19/5 648/0 بسترهای طبیعی 

X5 000/0 145/0 8/5 638/0 زیبایی منظر 

X6 000/0 142/0 8/5 638/0 تنوع عملکردی مناسب 

 خوانایی

 

X7 000/0 174/0 22/7 741/0 نمادین بودن 

X8 000/0 169/0 2/7 753/0 وضوح 

X9 000/0 152/0 18/7 739/0 نورپردازی در شب 

X10 000/0 141/0 14/7 736/0 وحدت بصری 

 هویت
X11 

نقش انگیزی و 

 یزیانگخاطره
421/0 51/2 117/0 

000/0 

X12 000/0 115/0 42/2 412/0 یریپذانعطاف 

X13 000/0 110/0 17/2 407/0 های کالبدیتمایز فرم 

 

خوانایی در  راتیتأثبرخوردار است؛بیشترین  رهایمتغخوانایی از شدت بیشتری نسبت به سایر  ریمتغ 5در جدول شماره 

 و)وحدت بصری( وجود دارد  X10) نورپردازی در شب( و X9)وضوح(،  X8)نمادین بودن(،  X7گویه های  

بر کیفیت  را ریتأثبیشترین  407/0و نمادین بودن با وزن رگرسیون 407/0وزن رگرسیون  با گویه وضوح درمجموع

ا در کیفیت منظر ر ریتأثخوانایی بیشترین  ریمتغکه  دهدیمنیز نشان  رهیمتغمنظر شهری دارند. نتایج رگرسیون چند 

بسزایی بر کیفیت  ریتأث نیبشیپخوانایی به عنوان مالک و  ریمتغگفت که  توانیم رونیازا.داراست موردمطالعهمحدوده 

انایی نیز خو ریمتغ ریتأثمنظر در محله خط چهار حصار را دارد.الزم به ذکر است که تحلیل واریانس رگرسیون 

در  را ریتأثشترین بیخوانایی  ریمتغ، بر اساس نتایج جدول فوق .درصد معناداری وجود دارد  R<0.05دهندهنشان

در پژوهش  استفادهموردمدل نهایی رگرسیون شاخص  ریتأثضرایب  7در جدول شماره  دهدیمیان سایر ابعاد نشان م

 شده است. آورده

 (موردمطالعهبر کیفیت منظر شهری محدوده  رگذاریتأثیرهای متغمدل رگرسیون )  ریتأثضرایب  .7جدول شماره

 ضریب تولرانس B T SIG رهایمتغ

 000/0 000/0 43/15 000/0 مقدار ثابت

 68/0 000/0 83/11 473/0 سرزندگی

 76/0 000/0 23/12 492/0 پذیرندگی

 89/0 000/0 83/13 543/0 خوانایی

 52/0 000/0 52/11 353/0 هویت
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 یرهایمتغ بر کیفیت منظر بر از دیدگاه ذینفعان، مؤثر یرهایمتغکه از بین  دهدیمنشان  8نتایج جدول شماره 

و  باشندیمباالترین ضرایب را دارا  68/0و  76/0، 89/0ایی،پذیرندگی و سرزندگی به ترتیب با ضریب تولرانس خوان

ضریب تولرانس متعلق به شاخص  نیترنییپا بر کیفیت منظر شهری هستند. رگذاریتأث ریمتغدر ردیف سه  ریمتغاین سه 

را دارا  رهایمتغرا در بین  ریتأثص تشخص کمترین است و بیانگر آن است که شاخ 0.52با ضریب تولرانس  هویت

 .باشدیم

 وابسته )آزمون آتوا( ریمتغمستقل بر  ریمتغ یرگذاریتأثبررسی  .8جدول

SUM OF SQUARS DF MEAN SQUARS F SIG 
175.23 4 3.43 34.17 0.000 

66.12 184 3.19  0.000 

241.35 191    

 

وابسته  ریمتغستقل بر م ریمتغرگرسیون  ریتأث دهندهنشان 000/0 داریمعنسطح در  F=34.17در جدول باال رقم آماره 

ر کیفیت بپژوهش  یرهایمتغاست و بیانگر آن است که مجموع  35/24است.در این جدول مجموع مجذورات برابر با 

 دارند. ریتأث موردمطالعهمنظر در محدوده 

رایب به تفکیک است. این ض شدهارائه 10شماره  در جدول هوابست ریمتغمستقل بر  ریمتغ یرگذاریتأثضرایب شدت 

، BETA= 0.196 استانداردشده پذیرندگی با ضرایب خوانایی، یرهایمتغورده شده است.در این جدول نیز آیرمتغ

0.192=BETA  بر کیفیت منظر قراردارند. ریمتغ نیرگذارتریتأثدر ردیف 

 

 وابسته ریمتغبر مستقل  ریمتغ یرگذاریتأثضرایب شدت  .9جدول 

 ریمتغ راستانداردیغ ریمتغضریب  Beta استانداردشدهضریب  T سطح معناداری

 خوانایی 152/0 196/0 23/5 000/0

 پذیرندگی 136/0 192/0 82/4 000/0

 سرزندگی 123/0 168/0 23/3 000/0

 هویت 121/0 142/0 2/2 000/0

 

وابسته جدول  ریمتغبر  مستقل یرهایمتغ یرگذاریتأثرمستقیم میزان مستقیم و غی راتیتأثتعیین سنجش میزان  منظوربه

مستقیم بر کیفیت  صورتبهپذیرندگی  ریمتغخوانایی و  ریمتغکه  شودیممشاهده  ورده است.در این جدولآ9شماره 

 موردمطالعهوده ر محددبر میزان کیفیت منظر  میرمستقیغ ریتأث( هویت)سرزندگی و  ریمتغو دو  باشندیم رگذاریتأثمنظر 

ذیرندگی کاماًل آشکار خوانایی و پ یرهایمتغمعناداری  رونیازا 000/0ها برابر آن راتیتأثدارند؛ و چون معناداری 

ادار مستقل در این پژوهش هم معن یرهایمتغگفت که ترکیب خطی  توانیمدرصد  99است و در سطح اطمینان 

 .باشندیموابسته ) کیفیت منظر(  ریمتغات بینی تغییر شیپبهقادر  جهیدرنتو  باشندیم
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 از دیدگاه ذینفعان ANOAVآماره آزمون  .10جدول

Sig یرهامتغ مجموع مجذورات درجه آزادی مجذور میانگین فیشر 

 بین گروه 28/624 5 2/8485 2/38 000/0

 درون گروه 2/8725 382 3/672   خوانایی

 کل 8/8467 385   

 بین گروه 5/728 5 3/877 26/25 000/0

 درون گروه 2/8433 380 4/547   پذیرندگی

 کل 7/9151 385   

 بین گروه 2/887 5 1/5487 43/20 000/0

 درون گروه 2/8928 380 5/4279   سرزندگی

 کل ...... 385   

 بین گروه 1/542 5 21/1745 23/6 001/0

 درون گروه ..... 380 .....   هویت

 کل ........ 385   

 

  ذینفعان ازنظر موردمطالعهبندی کیفیت منظر محدوده رتبه

تفاوت  باهممتغیرهای تحقیق  ازلحاظ موردمطالعهبا آزمون کروسکال والیس مشخص شد کیفیت منظر در محدوده 

 اند.معناداری داشته

 

 موردمطالعه در محدودهر کیفیت منظ یرهایمتغنتایج آزمون کروسکال والیس برای سنجش رابطه بین  .11جدول 

 (sig)سطح معناداری  درجه آزادی کای اسکوئر آزمون کروسکال والیس

 000/0 5 79/18 خوانایی

 000/0 5 7/11 پذیرندگی

 000/0 5 66/10 سرزندگی

 000/0 5 65/11 هویت

 

با متغیر  ژوهشپر اصلی شده است پس باید نتیجه گرفت بین متغی 05/0چون سطح معناداری در تمام متغیرها کمتر از 

 %95طح اطمینان طور که آزمون کروسکال والیس نشان داده است با سکیفیت منظر ارتباط معنادار وجود دارد و همان

مختلف  لحاظازکیفیت منظر   یهامؤلفهاست. با آزمون کروسکال والیس مشخص شد که  داریمعندر جامعه آماری 

اوت در بین دیدگاه نشانگر این تف 05/0معنادار دارند. سطح معناداری کمتر از  از دیدگاه ذینفعان با یکدیگر تفاوت

صری، نورپردازی در نمادین بودن، وضوح، وحدت ب یهامؤلفهبا  خواناییدهد  شاخص نتایج نشان میباشد.میذینفعان 

های ،تمایز فرم یریپذانعطاف، یزیانگخاطرههمچون نقش انگیزی و  یهامؤلفهبا  هویت و شاخص رتبه اولشب 

 قرار دارند. آخرکالبدی  در رتبه 
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 گیری نتیجه
محدود پیراشهری محدوده شهر کرج در مجله خط  یهاسکونتگاهکلی ارزیابی کیفیت منظر  باهدفپژوهش حاضر 

نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل آماری نشان داد که در محدوده  است. شدهنیتدوچهار حصار گردآوری و 

 رگذاریتأثخوانایی، پذیرندگی و سرزندگی بر کیفیت منظر  تشخص، یهامؤلفهبر اساس نظر ذینفعان  دمطالعهمور

 X=4.66اما شاخص سرزندگی با  هستند.بر اساس نتایج پژوهش، نقش شاخص تشخص دارای وضعیت مطلوبی نیست.

بر آن با دریافت میانگین  مؤثر یهامؤلفهو از دیدگاه ذینفعان از جایگاه مناسبی در کیفیت منظر است.شاخص پذیرندگی 

آن به لحاظ  یهامؤلفهدر ردیف دوم قرار دارد؛ و از دیدگاه ذینفعان شاخص توانایی و  هامؤلفهنسبت به سایر  4.66

 که متغیر دهدیم(. نتایج رگرسیون چند متغیره نیز نشان X=2.23.)اندشدهیابیارزبر کیفیت منظر در حد نامطلوب  ریتأث

را در کیفیت منظر دارد و این متغیر به عنوان مالک بر کیفیت منظر در محله خط چهار حصار  ریتأثخوانایی بیشترین 

است و بیانگر آن است که  0.52است.نتایج ضرایب تولرانس متعلق به شاخص تشخص با ضریب تولرانس  شدهیابیارز

متغیر مستقل بر وابسته نیز نشان داد  یرگذاریتأث شدتبهمربوط  نتایج را در بین متغیرها دارد. ریتأثاین شاخص کمترین 

دارند و دو متغیر  ریتأثمستقیم بر کیفیت منظر از دیدگاه ذینفعان  صورتبهکه متغیر خوانایی و متغیر پذیرندگی 

این پژوهش  یهاتهافیدارند.از این نظر  موردمطالعهغیرمستقیم بر میزان کیفیت منظر در محدوده  ریتأث هویتسرزندگی و 

( و زینال و 2008(، آلکازار)2008(، لی )1393(، عبادی و همکاران)1392با پژوهش شکوهی و همکاران)

 ( هم سویی دارد.2012همکاران)

 

 منابع 
علم و  ، تهران، دانشگاههای طراحی شهری، جزوه آموزشی مقطع کارشناسی ارشدروش .1392 .بهزادفر، مصطفی -

 صنعت ایران. 

م و صنعت دانشگاه عل .، تهرانکارگاه طراحی شهری، جزوه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد .1393.فر، مصطفیبهزاد -

 ایران.

 تهران. .شهیدی انتشارات .راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران .1384.پاکزاد، جهانشاه  -

 .شر پیام سیمانهرسازی، طرح و وزارت مسکن و ش .راهنمایی طراحی فضاهای شهری در ایران .1385.پاکزاد، جهانشاه  -

رکت عمران شهرهای انتشارات ش .چاپ اول .: از آرمان تا واقعیت1ها در شهرسازیسیر اندیشه .1386.پاکزاد، جهانشاه  -

 جدید، تهران.

کت عمران شهرهای انتشارات شر .چاپ اول .: از کمیت تا کیفیت2ها در شهرسازیسیر اندیشه .1386.پاکزاد، جهانشاه  -

 ، تهران.جدید

 ی. ، چاپ ششم، تهران، انتشارات شهیدراهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران .1391.پاکزاد، جهانشاه  -

نوچهر طبیبیان، مترجمه شهرزاد فریادی و  .ساختانسانها در محیط آفرینش محالت و مکان .1386.من، دیویدچپ -

 چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

، مهندسی صنایع و ها و مفاهیم اصلیحرکت و زمان در منظر شهری، انگاره .1387.اصل، سینا رازقی حسینی، سیدباقر، -

 .88-83 .صص(6مدیریت تولید، سال نوزدهم )
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، آبادی، سال محیط در فضای ورودی شهرهاهای کیفیتمؤلفهبررسی .1388.جوزم، رضا خادمی، مسعود، رفیعی -

 . 89-84(، 61-62نوزدهم )

 . 9 -1صص  .53شماره  .نشریه آبادی.چارچوب استراتژیک مدیریت بصری شهر. 1385.کامرانذکاوت،  -

، نشریه هنرهای زیبا، ایهای خاطرهیابی رشتههای قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر ریشهدروازه .1385 .شعله، مهسا -

 . 26-17، صص 27، شماره 1388سال 

،هفت شهر، تا متن شهرنشینی ینینشهیحاشاز  -یررسمیغماندهی اسکان برای سا یاهینظر یسوبه .1381.صرافی،مظفر -
 59سال سوم،شماره

 هایسکونتگاه در زندگی کیفیت سنجش.1393.محمد غروی، یاپگ .شهریار روستایی، .حسین سعید عبادی، -

 در نو هاینگرش پژوهشی – علمی فصلنامۀ .سبزوار( عیدگاه کال شرق محدودۀ :موردی )نمونۀ غیررسمی

 .سوم شمارۀ ششم، سال .انسانی جغرافیای

 .، انتشارات امیرکبیرفرهنگ فارسی عمید .1363.عمید، حسن  -

 .وره اولد. ، فصلنامه توسعه روستایی(1385تا  1365بررسی تحوالت کیفیت زندگی در ایران). 1389.عنبری،موسی -

 .181-149صص: .2شماره 

 ، تهران، معماری منظر ایران.ویری آشناهاشم، تصامامزاده .1378.زاده، سیده ندا قاضی -
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